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V české historiografii není mnoho prací, které by se zabývaly otázkou 
československo severokorejských vztahú v čase jednoho z největších 

ozbrojených konfliktů studené války. Tím více se sluší přivítat magisterskou a 
posléze i rigorózní práci Pavla Janečka, která tuto problematiku zásadním 
způsobem zmapovala. Vzhledem ke skutečně skromnému počtu dvou či tří 

relevantních odborných článkll a jedněch pamětí, založil autor svoji studii na 
původních pramenech československé provenience, a to na fondech Národního 
archivu a Vojenského historického archivu. 

Práce je strukturovaná do tří částí. První je věnována bilaterálním 
diplomatickým relacím a "aktivitám" čs. zahraniční politiky v korejské otázce na 
fóru OSN. Druhá část se zabývá reflexí korejské války v tehdejším 
Československu a hospodářskou pomocí Prahy severokorejskému režimu. Ve ti"etÍ, 
nejrozsáhlejší části Janeček analyzoval činnost čs. vojenské nemocnice v Koreji. 
Přes všechny politické souvislosti je nutné - podle mého soudu - ocenit práci čs. 
vojenských lékařů, kteří v nesmírně obtížných podmínkách skutečně obětavě plni I i 
své medicínské poslání. Také v akcentu na reálnou situaci čs. vojenské nemocnice 
v severokorej ském týlu vidím klíčový badatelský přínos autorovy studie. 

Jsem dalek toho, abych Janečka kritizoval za snad nevyužité možnosti 
původního badatelského záměru. Podle mého názoru, se zadaného úkolu zhostil se 
ctí. Nicméně by možná stálo za úvahu případné rozšíření těch částí textu, které se 
týkají činnosti čs. diplomacie na púdě OSN. ( V české historiografii stále chybí 
věcná analýza čs. zahraniční politiky v podmínkách satel itního vztahu \ liči 
Moskvě, včetně osobnostních profilll jednotlivých aktérú.) Pro futuro by možná 
bylo vhodné rozebrat i činnost čs. zástupdi v Dozorčí komisi pro příměh. 

Příslušné archivní fondy jsou snad již k dispozici. 

Omlouvám se za odbočení od tématu. Rigorózní práce kolegy Pavla Janečka 
splnila všechny požadavky, které jsou kladeny na tinální text absolventa KarlO\<l 
učení a uchazeče o akademický titul PhDr. Mohu ji tedy o povědně doporučit k 
závěrečné obhajobě před zkušební komisí. G-P. r 
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